
Een geweldige Avondvierdaagse! 
 
Dinsdag 5 juni ging hij van start: de Avondvierdaagse in Nuenen georganiseerd door de 
wandelsportvereniging WSVNuenen. Bijna 1200 deelnemers en 300 begeleiders trappelden van 
ongeduld om te beginnen aan hun route van 5, 8 of 12 km. Onder hen rolstoelers, volwassen 
deelnemers en vooral heel erg veel kinderen, die gekleed in schoolshirt en gewapend met een 
snoepzak, opgewonden luid met elkaar in gesprek waren. De stemming was opperbest. De hekken 
gingen open: de 4-daagse was begonnen.  
 

 
 
De route ging aanvankelijk door het centrum. Verbaasde en lachende voorbijgangers hielden halt, 
bewoners kwamen uit hun huizen om niets van de massale en vrolijke doortocht te missen. Al gauw 
kwam de eerste stempelpost in zicht. Eropaf! Hoe meer stempels je veroveren kon, hoe beter. 
Armen, wangen, voorhoofden werden bedrukt. Hoeveel heb jij er? 
 

 



 
De sponsoren hadden zich weer van hun goede kant laten zien. De ene dag zorgde Jumbo De Smidse 
voor appels en koud water, de volgende dag deelde Bakkerij De Voogd krentenbollen uit en op 
vrijdag zorgde Kids Society voor komkommerstukjes en Jumbo Kernkwartier voor bananen. Heerlijk! 
 
Nieuw dit jaar was woensdagavond het gezellige optreden van het orkest Vierkantrond in de 
Dubbestraat! Een geweldig initiatief, dat navolging verdient. Welke orkestjes bieden zich aan voor 
volgend jaar? Bij dubbele doorgang hebt u een publiek van 3000 personen! 
 
Helaas gooide donderdag het onweer roet in het eten. Donkere wolken pakten zich samen en het 
hoosde, hagelde, flitste en donderde. Tegen half 7, de geplande start, was het wel droog, maar 
omdat onduidelijk was of de bui niet terug zou keren, nam de organisatie het zekere voor het 
onzekere en gelastte de wandeling voor die avond af. Een heel verstandige beslissing, maar wel heel 
jammer dat dit nodig was. Grrr. 

 
 
Vrijdag de laatste dag van de 4-daagse verliep gelukkig weer als gepland. Prachtig weer, niet te 
warm, perfect dus. Tegen het einde van de wandeling werd verzameld bij de vijver bij het 
gemeentehuis om daarna achter showkorps O&V een glorieuze intocht te beleven op weg naar het 
Park. Ingehaald door opa’s en oma’s, vaders en moeders, tantes en buren en zo voorzien van 
bloemen, snoepwerk en/of slingers de finish over te gaan en de avondvierdaagse af te ronden.  
 

 
 
Bomvol was het in het Park. Heel Nuenen leek uitgelopen om dit feest mee te maken.  
Dan nog de medaille ophalen, want de gemiste donderdag was overmacht en was geen belemmering 
om toch een medaille te verdienen. 



 

 
 
Wat een feest!  
Vrijwilligers bedankt! 
 
Reina Perdijk 


